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Provas de Aferição - 2ºano 

Informações gerais de acordo com o Guia para Realização das Provas de Aferição – 2019 

 Identificação dos alunos - Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão 
ou de um documento que legalmente o substitua. 

 Procedimentos a ter em conta no preenchimento do cabeçalho das provas escritas - Os alunos não podem 
escrever o nome em qualquer outro local, para além do cabeçalho; só podem usar caneta/esferográfica de tinta 
azul ou preta indelével, bem como lápis, nos itens indicados na prova; não podem utilizar fita ou tinta corretora 
para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de engano; não podem abandonar a sala antes de 
terminado o tempo regulamentar da prova (o professor responsável pela vigilância avisará os alunos). 

 Calendário das provas: 

Disciplina Turma Dia Hora 

Expressões Artísticas  (27)                    
( Parte A: EE Musical, EE Dramática) 

Escola Básica do Viso (2.ºA) 
Escola Básica do Viso (2.ºB)     06 de maio 09.30 

Escola Básica dos Correios (2.ºA) 02 de maio 09.30 

Escola Básica Campinas (2ºA ) 03 de maio 09.30 

Escola Básica Campinas (2ºB) 07 de maio  09.30 

Colégio Casa do Cuco (2ºA) 09 de maio       09.30 

Expressões Artísticas  (27)                                            
( Parte B: EE Plástica) 

Escola Básica do Viso (2ºA) 
Escola Básica do Viso (2ºB) 06 de maio 11.30 

Escola Básica dos Correios (2ºA) 02 de maio 11.30 

Escola Básica Campinas (2ºA ) 03 de maio 11.30 

Escola Básica Campinas (2ºB ) 07 de maio 11.30 

Colégio Casa do Cuco (2ºA)     09 de maio       11.30 

Expressões Físico Motoras (28) 

Escola Básica do Viso (2.ºA) 02 de maio 09.30 

Escola Básica do Viso (2.ºB) 03 de maio 09.30 

Escola Básica dos Correios (2.ºA) 07 de maio 09.30 

Escola Básica Campinas (2ºA ) 09 de Maio 09.30 

Escola Básica Campinas (2ºB) 10 de maio 09.30 

Colégio Casa do Cuco (2ºA) 06 de maio 09.30 
 

Português e Estudo do Meio (25) 1.º Ciclo Agrupamento/Colégio Casa do Cuco 
 

17 de junho 10.00 
 

Matemática e Estudo do Meio (26) 1.º Ciclo Agrupamento/Colégio Casa do Cuco 
 

19 de junho 10.00 
 

 A prova de aferição de Expressões Artísticas, do 2.º ano de escolaridade, tem a duração total de 135 minutos, 
dividida em duas partes de 90 e 45 minutos, com 30 minutos de intervalo. 

 A prova de aferição de Expressões Físico-Motoras, do 2.º ano de escolaridade, tem a duração máxima de 60 
minutos, com 30 minutos de tolerância, e inclui organização e transição entre tarefas. 

 Prestação de esclarecimentos - Durante a realização das provas de aferição, os professores vigilantes e 
aplicadores, coadjuvantes e elementos do secretariado de exames e estruturas de apoio não podem prestar aos 
alunos quaisquer esclarecimentos relacionados com os conteúdos das provas, caso estes não tenham sido 
autorizados pelo JNE, sem prejuízo dos inerentes às funções estabelecidas para os professores aplicadores e 
classificadores das provas de aferição práticas. 



 
 

 

 
 

2 

 
 As provas de aferição dão informação sobre o desempenho do aluno, num relatório individual, entregue aos EE 

no início do ano letivo 2019/2020.  
 Este documento é um resumo dos procedimentos das provas de aferição e não dispensa a obrigatoriedade da 

consulta das páginas do IAVE e da Escola. Logo devem ser consultados, no site do IAVE, todos os documentos 
informativos relativos às provas. As Informações relativas às provas de aferição de maior utilidade em termos de 
consulta (calendário, material autorizado e requerido, entre outras) serão divulgadas oportunamente na página 
da escola, bem como os professores titulares do 2º Ano facultarão todas as informações pertinentes aos seus 
alunos.  
 
 

Caracterização das Provas de Aferição do 2.º ano do 1.º CEB 

 

 
 
 
 
 

 
Prova 

 
Domínios/Blocos 

 
Estrutura e Duração 

 
Material 

 
Oralidade (compreensão) A prova é constituída por Requerido ao aluno: 

 caneta ou 
esferográfica 
de tinta azul ou 
preta; 

 lápis; 
 borracha; 
 apara-lápis. 

Não permitido: 
 corretor; 
 dicionário. 

 um único caderno; as 

Leitura e Iniciação à Educação Literária 
 respostas são registadas 
 no enunciado. 

 
Português 

e 
Estudo 

do Meio 

Gramática O domínio da Oralidade 
(compreensão) é avaliado 
no início da prova. 

Escrita 

À descoberta dos outros e das instituições (25) A prova tem a duração 
 de 90 minutos, repartidos 

À descoberta do ambiente natural 
 em dois períodos de 
 45 minutos, com um 

 intervalo de 20 minutos. 

À descoberta dos materiais e objetos 

 
Números e Operações (NO) A prova é constituída por Requerido ao aluno: 

 caneta ou 
esferográfica 
de tinta azul ou 
preta; 

 lápis; 
 borracha; 
 apara-lápis; 
 régua graduada. 

Não permitido: 
 corretor; 
 calculadora. 

 um único caderno; as 

Geometria e Medida (GM) 
 respostas são registadas 
 no enunciado. 

Matemática 
e    

Estudo 
do Meio 

(26) 

A prova tem a duração de 
90 minutos, repartidos em 
dois períodos de 
45 minutos, com um 
intervalo de 20 minutos. 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

À descoberta de si mesmo 

À descoberta das inter-relações entre espaços 

  
À descoberta dos materiais e objetos 
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Prova 

 
Domínios/Blocos 

 
Estrutura e Duração 

 
Material 

  

 
Expressão e 
Educação 
Musical 

Jogos de exploração: voz, corpo e 
instrumentos 

A prova é constituída por 
um conjunto de tarefas e 
organizada em duas 
partes: uma com 
instruções áudio e 
outra com instruções em 
caderno único. 

Requerido ao aluno: 
 lápis de grafite; 
 apara-lápis; 
 borracha; 
 tesoura. 

Experimentação, desenvolvimento e 
criação musical: desenvolvimento 
auditivo, exploração e criação musical 

 
 
 

Expressões 
Artísticas 

(27) 

 
Expressão e 
Educação 
Dramática 

Jogos de exploração: voz, corpo, 
espaço e objetos 

 
 
 
 
 

 
A prova tem a duração de 
135 minutos, repartidos em 
dois períodos com um 
intervalo de, pelo menos, 
30 minutos. 

 

Jogos dramáticos: linguagem 
verbal, não verbal e gestual 

 
 
 
 

Expressão e 
Educação 
Plástica 

Descoberta e organização progressiva 
de volumes: modelagem e escultura, 
construções 

Descoberta e organização 
progressiva de superfícies: 
desenho e pintura 

  
Exploração de técnicas diversas de 
expressão: recorte, colagem, 
dobragem e impressão 

  

  
Perícias e 
manipulações 

 
Ações motoras básicas com aparelhos 
portáteis, encadeadas ou em 
combinação de movimentos 

A prova é constituída por 
um conjunto de tarefas 
organizadas em percurso, 
em concurso e em situação 
de jogo. 

A prova tem a duração de 
60 minutos para cada 
turma, com 30 minutos de 
tolerância. 

O tempo de preparação 
dos materiais, de ativação 
geral e de experimentação 
das tarefas não está 
incluído no tempo de 
prova. 

Requerido ao aluno: 
 calções ou fato de 

treino e T-shirt; 
 ténis ou sapatilhas. 

Não permitido: 
 uso de qualquer 

adereço que ponha em 
risco a integridade 
física do aluno ou dos 
colegas (fios, anéis, 
pulseiras, relógio, etc.); 

 realização da prova 
sem o vestuário e o calçado 
adequados. 

 

Expressões 
Físico- 

-Motoras 

 
Deslocamentos e 
equilíbrios 

 
Ações motoras básicas no solo e em 
aparelhos, encadeadas ou em 
combinação de movimentos 

(28) 
  

  

  Seleção e realização de ações de 

 
Jogos 
infantis 

deslocamento em corrida, com 
fintas, mudanças de direção e de 
velocidade, cumprindo as regras 

  do jogo 


